
          Verslag Videoavond 28 september 

Op deze avond was het de beurt aan Ook dat maken Shotters, Harry Zwanenberg 
leidde de avond en hij had een programma samengesteld van de ingeleverde films. 
Deze avond  is bedoeld om films te laten zien die buiten de club zijn gemaakt, dit 
kunnen familie films zijn  , registratie films of documentaires welke in opdracht zijn 
gemaakt. 

Zo kregen we deze avond films te 
zien welke gingen over beren van 
Kees van Meurs , een Buffelrun 
met hindernissen van Ton 
Lunenburg , een promo over 
veldboeketten van Jan Verburgh , 
een registratie van een 
kindermusical groep acht welke 
Ton lunenburg voor de 25ste keer 
had opgenomen. 
Een film over Lars welke 3 D 
ontwerpen maakt en liet zien hoe 
hij vroeger met Knexx al aan het 
ontwerpen was, gefilmd door Frank Seegers 
Een voorlichtingfilm over geweld van Jan Verburgh  , een wandeling van Gerard 
Willemse welke   15 etappes telt  over het kloosterpad wat net zo iets is als het 
Pieterburenpad, en dit was een van de etappes.  
De eerste weken van Cato gefilmd door Tineke Neefs . 
De film voor de doelgroep Ouderen over verandering in de zorg maatschappij, en een 
mooie Vlindertuin bij Maria Oord te Rosmalen, gefilmd door Diny Smits. 
Peter van den Berg  had een film gemonteerd welke gemaakt was door twee dames 
van een life dance club aangevuld met zijn opnames  met een drone. We kregen een 
klein stukje te zien De hele  film is zelfs vertoond in een bioscoop.  
Hans Peltzer liet ons San Francisco zien en als laatste vertoonde Henk Barends zijn 
film over Winter in ’s-Hertogenbosch. 

In totaal hebben we deze avond dus 13 films gezien, die echt de moeite waard waren 
om op een clubavond te vertonen. En er zijn zoveel films welke buiten de club om 
worden gemaakt dat we in januari de 2e  avond hebben van Ook dat maken Shotters . 
Na afloop konden we weer gezellig aan de bar napraten, of zoals Harry altijd zegt 
“After Glow”, wat we het afgelopen seizoen toch echt gemist hebben.  
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